
 

 

      Comunicat de presă 
 

Se încheie proiectul YES - Youth Entrepreneurship Support 
 
CUNOAȘTEȚI LUMEA NOUĂ A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE!  
 
Proiectul „YES – Youth Entrepreneurship Support”, din cadrul programului Interreg V-
A România-Ungaria, implementat de către Asociația REVITA și Asociația Pentru 
Promovarea Afacerilor în România, un proiect menit să dezvolte competențele 
antreprenoriale ale elevilor de gimnaziu s-a încheiat.  

În cadrul proiectului sute de tineri maghiari și români au primit feedback cu privire la 
competențele lor cheie pe piața muncii cu ajutorul testului online pe care l-am 
dezvoltat, 100 dintre ei au finalizat curriculum-ul e-learning și au participat la cursul 
online de dezvoltare a competenței antreprenoriale. Drept urmare, au fost create 
peste 20 de modele de afaceri, pe teme incredibil de interesante aduse de tineri! 

Pitching-urile au fost evaluate de juriul profesionist, câștigătorii și participanții pe 
lângă premiile valoroase s-au îmbogățit cu cunoștințe necesare pentru a începe o 
afacere, cum ar fi competențe digitale și au dezvoltat abilitățile de învățare și de 
colaborare.  
 
Proiectul va fi închis printr-o conferință de închidere care va include și o conferință de 
presă, în cadrul căreia: 
- Partenerii proiectului prezintă produsele realizate în cadrul proiectului, menite 

pentru evaluarea și dezvoltarea competențelor 
- Vor ține o prezentare despre utilizarea acestor produse în educație și în 

programele de tip incubator 
- Vor anunța rezultatele concursului de pitch și câștigătorii vor prezenta 

proiectele lor 
- Vor avea loc prezentările invitațiilor vedete de la XEROPAN și NOD 

MAKERSPACE 
 

Mai multe informații despre proiect și rezultatele acestora se pot accesa AICI! 
 

Linkul Zoom pentru conferința de închidere 
https://us02web.zoom.us/j/85309119185 



 

 

Meeting ID: 853 0911 9185  
 
Scopul Programului Interreg V-A România-Ungaria este de a finanța proiecte comune 
româno-ungare care necesită o abordare comună și soluții inovatoare pentru a 
satisface nevoile ambelor părți ale frontierei, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă 
a zonei eligibile. Programul continuă cooperarea transfrontalieră în regiune, cu un buget 
total de aproximativ 232 milioane EUR, din care 189 milioane EUR este o subvenție din 
partea Fondului european de dezvoltare regională. Zona de frontieră eligibilă include 
următoarele județe: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș pe partea română și Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád pe partea maghiară. 
Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.  
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați personalul nostru:  
 
Anna Szerepi, lider profesionist  
+36 70 2867106  
szerepi.anna@revitaalapitvany.hu 


